
 
 
 
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
เรื่อง  รับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข#าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ 

ครั้งท่ี 1 ประจําป-การศึกษา 2560 
  -----------------------      

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�จะเป�ดรับสมัครเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ภาคปกติ  ครั้งท่ี 1 ประจําป-การศึกษา 2560  ดังรายละเอียดต3อไปนี้ 

ก.  คณะ/หลักสูตร  ท่ีเป5ดรับสมัคร  มีดังนี้ 
1.   คณะรัฐประศาสนศาสตร�     

1.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       
1.2 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต 

2.   คณะบริหารธุรกิจ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
3.   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ :  

3.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเรียนการสอนเป?นภาษาอังกฤษ) 
3.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 

4.   คณะสถิติประยุกต� 
4.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร� 
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ� 
- สาขาวิชาเอกความม่ันคงสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเอกสถาปEตยกรรมซอฟต�แวร� 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการข!อมูล 

4.2 หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3 หลักสูตรสถิติประยุกต� 

- สาขาวิชาเอกปEญญาและการวิเคราะห�ธุรกิจ 
- สาขาวิชาเอกสถิติ 
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ 

4.4 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส� 
5.   คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล#อม 

5.1 หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม      
5.2 หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 

6.   คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล#อม 
6.1  หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล!อม      

7.   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
7.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
7.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร 
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8.  คณะภาษาและการส่ือสาร  
8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  

   (หลักสูตรนานาชาติ) 
8.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุKน  
8.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

9.  คณะนิติศาสตร�  
9.1 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
9.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายและการจัดการ 

10.  คณะการจัดการการทBองเท่ียว  
10.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท3องเท่ียว 

  และบริการแบบบูรณาการ 
� สาขาวิชาเอกนโยบายการวางแผนและการจัดการท3องเท่ียวและบริการแบบ

บูรณาการ 
� สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท3องเท่ียวและบริการแบบบูรณาการ 
� สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจการบินและการขนส3ง 
� สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ 

11.  คณะนิเทศศาสตร�และนวัตกรรมการจัดการ 
11.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม 

� สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด 
� สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการนโยบายการสื่อสารสาธารณะและ

สารสนเทศ 
� สาขาวิชาเอกนวัตกรรมนิเทศศาสตร�เพ่ือการพัฒนาอย3างยั่งยืน 
� สาขาวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการสื่อสารดิจิทัล 

 
ข.  คุณสมบัติของผู#สมัคร 

        เป?นผู!สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเป?นผู! ท่ี กําลั งศึกษาอยู3 ในป-สุดท!าย           
ของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน ยกเว#นผู#ประสงค�จะเข#าศึกษาในคณะ
นิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และคณะภาษาและการส่ือสาร สาขาวิชาการส่ือสารและวัฒนธรรม
ญ่ีปุFน  ต!องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
  - คณะนิติศาสตร� หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จะต!องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       
ทางนิติศาสตร�หรือเทียบเท3า 
  - คณะภาษาและการส่ือสาร สาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุKน จะต!องสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3าศึกษาวิชาเอกหรือโทภาษาญ่ีปุKน หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท3า
ในสาขาอ่ืน โดยมีผลสอบวัดระดับภาษาญ่ีปุKนไม3ต่ํากว3าระดับ N3  

ท้ังนี้  ผู!สมัครทุกหลักสูตรจะต!องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน          
ท้ังในและ/หรือต3างประเทศท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 
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ค.  การสมัครสอบ 
สถาบันกําหนดให!มีการสมัครสอบเข!าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งท่ี 1 ประจําป-การศึกษา 

2560 ได! 2 ช3องทาง  ดังนี้ 
 

วันท่ีสมัครและชําระเงิน 
คBาสมัครสอบ 

ประกาศรายช่ือ 
ผู#มีสิทธิสอบ

ข#อเขียน 
และสถานท่ีสอบ 

วันท่ีสอบ ประกาศผล 
สอบข#อเขียน 

1. สมัครทางอินเทอร�เน็ตและ   
    ชําระเงินผBานธนาคาร 

บัดนี้ - 11 ธันวาคม  2559 
2. สมัครและชําระเงินด#วยตนเอง 

12-23 ธันวาคม  2559 
(เว!นวันหยุดราชการ) 

9 มกราคม  2560 
14 มกราคม  

2560 
30 มกราคม  

2560 

  
(การสมัครทางอินเทอร�เน็ตและการชําระเงินผBานธนาคารต#องกระทําตามกําหนดการข#างต#น หากพ#น

กําหนดดังกลBาวสถาบันจะถือวBาการสมัครครั้งนี้เปIนโมฆะจะไมBมีรายช่ือผู#สมัครในประกาศรายช่ือผู#มีสิทธิ์สอบ
ข#อเขียนและจะไมBคืนเงินให#ไมBวBากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน) 
 
1. การสมัครทางอินเทอร�เน็ต บัดนี้ - 11 ธันวาคม  2559 
  ผู#สมัครเข#าเว็บไซต�ของสถาบัน ท่ี  http://entrance.nida.ac.th  และปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครพิจารณาคัดเลือกเข!าศึกษาระดับปริญญาโท            
      ภาคปกติ ครั้งท่ี 1 ประจําป-การศึกษา 2560 
1.2 ผู!สมัครสอบข!อเขียนภาคปกติ ให!ปฏิบัติดังนี้ 

      1.2.1     ลงทะเบียน (เพ่ือขอสิทธิ์การเข!าใช!ระบบ)   
1.2.2     เข!าสู3ระบบ  

  1.2.3     เลือกรหัสผ3าน / ขอรหัสผ3านใหม3 
  1.2.4     กรอกข!อมูลเพ่ือขอรหัสผ3าน  

1.2.5     ต้ังรหัสผ3าน / ยืนยันรหัสผ3าน 
  1.2.6     สมัครสอบ   
  1.2.7     ประเภทการสมัครสอบ 
  1.2.8     กรอกข!อมูลผู!สมัคร 
  1.2.9     เลือกรายวิชาท่ีเป�ดสอบ ( สมัครสอบได!มากกว3า 1 วิชา ถ!าเวลาในการสอบไม3ตรงกัน ) 
  1.2.10   ยืนยันการสมัคร  
  1.2.11   พิมพ�ใบแจ!งหนี้ 
 
 *  กรณีผู!ท่ียังไม3เคยสมัครสอบของสถาบันฯ ให!ดําเนินการตามข้ันตอนข!อ 1.2.1 และ 1.2.5-1.2.11 
 *  กรณีผู!ท่ีเคยสมัครสอบของสถาบันฯ แล!ว ให!ดําเนินการตามข้ันตอนข!อ 1.2.2-1.2.11 
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1.3 บันทึกข!อมูลผู!สมัครสอบและตรวจสอบข!อมูลให!ถูกต!องครบถ!วนก3อนยืนยันการสมัคร 
1.4 พิมพ�ใบแจ!งยอดการชําระเงินค3าสมัครสอบและไปชําระเงินภายในวันท่ี 11 ธันวาคม  2559        

(หากชําระเงินหลังวันท่ี 11 ธันวาคม  2559 ทางสถาบันจะถือวBาผู#สมัครสละสิทธิ์ในการสมัครและไมBคืนเงิน    
คBาสมัครไมBวBาจะกรณีใดๆ)   

ท่ี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) ทุกสาขา ท่ัวประเทศ  
                   คBาธรรมเนียมการสมัครสอบ  
                               คBาสมัครสอบ   200 บาท / วิชา 
                               คBาธรรมเนียมผBานธนาคาร     20 บาท / ครั้ง 

1.5 เม่ือชําระเงินคBาสมัครไปแล#วไมBสามารถเปล่ียนแปลงหรือแก#ไขวิชาท่ีสมัครแล#วได# หากต!องการ
สมัครวิชาสอบเพ่ิมต!องทําซํ้าตามข้ันตอน ข!อ 1.2 (1.2.2-1.2.11) จนถึงข!อ 1.3. 

1.6 การสมัครสอบจะสมบูรณ� เม่ือสถาบันได!ตรวจสอบข!อมูลการชําระเงินค3าสมัครสอบจากธนาคารถูกต!อง
ครบถ!วนตามใบแจ!งยอดการชําระเงิน และตามกําหนดเวลาการสมัครท่ีสถาบันกําหนดไว! ท้ังนี้ ผู!สมัครสามารถ
ตรวจสอบผลการสมัครของตนเอง หลังจากชําระเงินผ3านธนาคาร 2 วันทําการได!ท่ี http://entrance.nida.ac.th 
เมนูตรวจสอบข!อมูลผู!สมัคร  

 ในกรณีท่ีผู!สมัครไม3พบข!อมูลการสมัครสอบ โปรดติดต3อเจ!าหน!าท่ีกองบริการการศึกษาพร!อมส3งสําเนา     
ใบแจ!งยอดการชําระเงินท่ีชําระเงินแล!วไปท่ี กองบริการการศึกษา โทรศัพท� : 0-2727-3370-71   
โทรสาร (Fax) : 0-2374-1546  
 
2. การสมัครด#วยตนเอง  12-23 ธันวาคม  2559 

2.1 ติดต3อขอรับใบสมัครได!ท่ี กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 สถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร� กําหนดการดังตารางในข!อ ค. 
 2.2 ยื่นใบสมัครท่ีกองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ�ประพันธ� ชั้น 3 และชําระค3าสมัครสอบวิชาละ 
200 บาท ท่ีกองคลังและพัสดุ พร!อมรับใบเสร็จรับเงินค3าสมัครสอบ 
 
หมายเหตุ : ในการสมัครสอบข!อเขียนผู!สมัครไม3ต!องยื่นหลักฐานการสมัคร ท้ังนี้ หลักฐานต3าง ๆ จะต!องยื่น    

ในการสมัครสอบสัมภาษณ� โดยให!ผู!สมัครศึกษารายละเอียดจากประกาศผลการสอบข!อเขียน 
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 ง.  วิชาท่ีสอบ 

ผู#ประสงค�จะเข#าศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติในสถาบันจะต#องสอบข#อเขียนทางวิชาการ 2 วิชา  
(วิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาเฉพาะสาขา) ดังนี้ 
 

หลักสูตร วิชาท่ีสอบ เวลา 
• รัฐประศาสนศาสตร� 
• การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
• บริหารธุรกิจ 
• เศรษฐศาสตร� (การเรียนการสอนเป?นภาษาอังกฤษ) 
• เศรษฐศาสตร�การเงิน 
• เศรษฐศาสตร�ธุรกิจ 
• วิทยาการคอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ 
• การบริหารการพัฒนาสังคม 
• การจัดการสิ่งแวดล!อม 
• การเมืองและยุทธศาสตร�การพัฒนา 
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และองค�การ 
• เทคโนโลยีการบริหาร 
• บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• กฏหมายและการจัดการ 
• การจัดการการท3องเท่ียวและบริการ 
    แบบบูรณาการ 

 
 
 
วิชาเฉพาะ 1 (ข!อสอบแนว Aptitude  
    Test และวิชาคณิตศาสตร�พ้ืนฐาน) 

09.00 –    
11.00 น. 

 

• สถิติประยุกต� 
• การจัดการโลจิสติกส� 

วิชาเฉพาะ 2 (ข!อสอบแนว Aptitude 
   test  และคณิตศาสตร�แนวลึก) 

12.00 - 
14.00 น. 

• ภาษาและการสื่อสาร 
• ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 

วิชาเฉพาะ 3 (วิชาเฉพาะภาษาและการสื่อสาร) 12.00 – 
14.00 น. 

• นิติศาสตร� วิชาเฉพาะ 4 (วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร�) 09.00 – 
12.00 น. 

• การสื่อสารและวัฒนธรรมญ่ีปุKน วิชาเฉพาะ 7 (วิชาเฉพาะสาขาการสื่อสารและ
วัฒนธรรมญ่ีปุKน) 

09.00 – 
11.00 น. 

• นิเทศศาสตร�และนวัตกรรม วิชาเฉพาะ 8 (วิชาเฉพาะนิเทศศาสตร� 
และนวัตกรรม) 

12.00 - 
14.00 น. 

• บริหารธุรกิจ วิชาเฉพาะ 9 (วิชาเฉพาะบริหารธุรกิจ) 12.00 – 
14.00 น. 

 
• วิชาภาษาอังกฤษ  เป?นวิชาท่ีสถาบันกําหนดให!ผู!สมัครทุกคนต!องสอบ (ยกเว!นผู! ท่ีมีผลสอบ 

TOEFL/TOEFL IBT (ของสถาบัน) หรือ IELTS ในระดับคะแนนท่ีสถาบันกําหนด ดังตารางในหน!า 6)                 
ในป-การศึกษา 2559 สถาบัน ได!เปลี่ยนแปลงการจัดการสอบวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิมท่ีเคยจัดสอบป-ละ 
4 ครั้ง เช3นเดียวกับการสอบวิชาเฉพาะสาขา อ่ืนๆ เปลี่ยนเป?น จัดให!มีการสมัครและทดสอบ เดือนละ 1 
ครั้ง ต้ังแต3เดือน ตุลาคม  2558 เป?นต!นไป  ท้ังนี้ การสมัครสอบ การจัดสอบ จะดําเนินการโดยศูนย�พัฒนา
และบริการด!านภาษาและการสื่อสารคณะภาษาและการสื่อสาร 

สําหรับกําหนดการสมัครสอบ กําหนดวันสอบ ผู!สมัครสามารถติดตามได!ใน http://lc.nida.ac.th 
หรือโทร 02-727-3138-9, 41, 47 
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* ส่ิงท่ีผู#สมัครต#องทราบ * 
1. ����������	ก������� ����������������������ก����ก���ก� !� ���������"#�$%$����������&'ก!�����ก� !�

��%$����()ก�� 
2. ผู!สมัครอาจเลือกสมัครสอบได!มากกว3า 2 วิชา ในกรณีท่ีเวลาในการสอบไม3ตรงกัน 
3. การสอบวิชา เฉพาะ 2 และ วิชาเฉพาะ 3  เป?นการสอบโดยระบบ E-Testing จึงให!ผู!สมัครสอบท้ัง 2 

วิชา เข!าห!องสอบก3อนเวลาสอบ 15 นาที  
4. ผู!ประสงค�จะยื่นสมัครสอบสัมภาษณ�เพ่ือเข!าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสามารถใช!ใบคะแนนผลการ

สอบข!อเขียนวิชาเฉพาะ 1 หรือวิชาเฉพาะ 9 ได! 
 
 ท้ังนี้  ในการสมัครสอบสัมภาษณ� ผู!สมัครจะต!องยื่นหลักฐานการศึกษาเพ่ือประกอบการสมัครสอบ
สัมภาษณ� รายละเอียดศึกษาได!จากท!ายประกาศผลการสอบข!อเขียน 
 
 อนึ่ง  ผู!สมัครท่ีมีผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS ท่ีสอบมาแล!วไม3เกิน 2 ป- และได!คะแนน        
ในระดับท่ีสถาบันกําหนด (ตามตารางด!านล3าง) สามารถใช!คะแนนผลการสอบดังกล3าวในการสมัครสอบสัมภาษณ�  
แทนผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันได! โดยมีเกณฑ�คะแนนดังต3อไปนี้ 

 
เกณฑ�คะแนน Internet-based Computer-based Paper-based IELTS 

1. คะแนนท่ีมีสิทธิ์ยื่นสัมภาษณ� 
(ยกเว!นหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร) 

61 173 500 5 

2. คะแนนท่ีได!รับการยกเว!น 
    การเรียนภาษาอังกฤษและผู!สมัคร  
    หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร 

79-80 213 550 6 

 
ในวันสอบผู!เข!าสอบต!องแสดง บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบเสร็จรับเงินคBาสมัคร / 

สําเนา ใบแจ#งยอดการชําระเงินผBานธนาคาร ตBอเจ#าหน#าท่ีคุมสอบ และสถาบันกําหนดให!ใช!ดินสอ 2B ข้ึนไป    
ในการทําข!อสอบทุกวิชา ผู!เข!าสอบจะต!องระบายรหัสประจําตัวสอบ ในกระดาษคําตอบให!ถูกต!อง มิฉะนั้นสถาบัน  
จะไม3ตรวจกระดาษคําตอบ ยกเว#นวิชาเฉพาะ 4 (วิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร�) ท่ีเปIนข#อสอบแบบอัตนัย  สBวนวิชา
เฉพาะ 8 (วิชาเฉพาะสาขานิเทศศาสตร�และนวัตกรรม) เปIนข#อสอบอัตนัยและปรนัย   

 
ท้ังนี้ ในการสอบทุกวิชาห!ามผู!เข!าสอบใช!หรือนําเครื่องคํานวณและเครื่องบันทึกเสียงทุกประเภทเข!า

ห!องสอบ หากผู!สมัครทดสอบทุจริตหรือพยายามทุจริต เช3น การเข!าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยไม3ได!สมัครสอบ การ
คัดลอกหรือพยายามคัดลอกหรือนําข!อสอบออกจากห!องสอบหรือทุจริตในแบบอ่ืน ๆ สถาบัน จะถือว3าเป?นการ
พยายามทุจริต ในการสอบแล!วแต3กรณี  ซ่ึงนอกจากสถาบันจะยกเลิกผลการสอบวิชานั้นแล!ว สถาบันอาจสงวนสิทธิ
ท่ีจะไม3รับสมัครเข!าทดสอบในครั้งต3อไปได!ตามความเหมาะสม และในการสอบคัดเลือกทุกวิชา สถาบันไม3อนุญาต   
ให!ผู!เข!าสอบเข!าห!องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล!ว 30 นาที หรือออกจากห!องสอบก3อน 30 นาที หลังจากเริ่มเวลาสอบ 
 
 จ.  สถาบันกําหนดเป�ดรับสมัครสอบสัมภาษณ�สําหรับผู!มีคะแนนสอบข!อเขียนผ3านเกณฑ�ท่ีคณะ
กําหนด (ศึกษารายละเอียดจากท!ายประกาศผลการสอบข!อเขียน) ดังนี้ 
 1. สมัครทางอินเทอร�เน็ตและชําระเงินผ3านทางธนาคาร 31 ม.ค. - 5 ก.พ. 2560 
 2. สมัครและชําระเงินด!วยตนเอง    6-10 กุมภาพันธ�  2560 
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  อนึ่ง  ในการสอบคัดเลือกเข#าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ของสถาบัน นั้น  สถาบัน
อนุโลมให#ผู#ท่ีกําลังศึกษาป-สุดท#ายของหลักสูตรปริญญาตรี สมัครสอบคัดเลือกได# แตBหากผBานการคัดเลือก
และจะข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษา ผู#สมัครดังกลBาวจะต#องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกBอนวันเป5ดภาค
การศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปIนนักศึกษา   
 
 
  ท้ังนี้ การเป�ดภาคเรียนในแต3ละหลักสูตรให!ดูรายละเอียดจากประกาศผลการคัดเลือกของ
สถาบัน 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี        19     กันยายน  พ.ศ. 2558 
 
 

กําพล  ปEญญาโกเมศ 
(รองศาสตราจารย� ดร.กําพล  ปEญญาโกเมศ) 
รองอธิการบดีฝKายวิจัยและบริการวิชาการ 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝKายวิชาการ 
 


